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 چکیده

های امهدر گ ایران شیری گاوهای یروزانه شیر مقدار بر سوماتیک هایسلول شمار اثربرآورد با هدف  ،کنونی پژوهش

ق به علّرکورد روز آزمون مت 784532تعداد از  اجرا گردید. چندکی رگرسیون آماری تکنیک از استفاده باشیردهی مختلف 

 طیّ  کهاستفاده شد ه گلّ 660رأس گاو ماده( در  79843رأس گاو نر و  2741ل )فرزندان رأس گاو شیری شکم اوّ  93259

گرسیون ر ،هایافته بر دادهو مدل برازششیر روز آزمون تحت بررسی، مقدار صفت زایش داشتند.  1392الی 1382های لسا

فزایش شمار ابا دهنده کاهش مقدار شیر روزانه است که نشانبودند ی ضرایب تابعیّت برآورد شده، منفی همهکوآنتایل بود. 

ریب ضبر اساس قدر مطلق، کمترین و بیشترین و  شیردهیمختلف های نظر گرفتن گامهبدون در های سوماتیک است. سلول

 صدک ،فتمهی در گامه ،های شیردهیبا در نظر گرفتن گامه .ترتیب در صدک نود و پنجم و پنجم مشاهده گردیدتابعیّت، به

ر صدک نود شیر( و د لیترمیلی در سوماتیک سلول هزار 100 افزایش زایابه روزانه شیر کاهش گرم 238) پنجم بیشترین افت

شیر(  لیترمیلی در سوماتیک سلول هزار 100 افزایش ازایبه روزانه شیر کاهش گرم 64) ی چهارم کمترین افتگامه ،و پنجم

سوماتیک ی هاافزایش شمار سلول اثرگذاریاز میزان  شیر روزانه، های باالتردر چندکها نشان داد یافته .مشاهده گردید

ای هاز افزایش شمار سلول حاصلمیزان کمتری دچار افت تولید به پرتولید،گاوهای دهد که نشان میشود کاسته می

د متفاوت های سوماتیک بر مقدار شیر گاوهایی که توان تولیمتفاوت بودن میزان اثرگذاری شمار سلول. شوندسوماتیک می

 ه درنظر گرفته شود.های گلّدام دارند، باید در امر ارزیابی ژنتیکی
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 مهمقدّ

 3619696 ظرفیّت با واحد 26061 های صنعتی کشورگاوداری کلّ تعداد 1395نتایج آمارگیری انجام شده در سال  طبق

 یشییر گاورأس مربوط به فعالیّت پرورش  2442943گاوداری صنعتی با ظرفیت کلّ  17132بوده است که از این تعداد،  رأس

 در شییر تولیید برای افیزایش باید ایران نژادی دراصالح اهداف که دریافت توانمی موجود، اطّالعات و آمار به توجّه با. باشدمی

 یابیدمیی دوچندان یّتیاهمّ دارند، ریمؤثّ شیر نقش و ترکیب تولید روی که عواملی بررسی و لذا مطالعه .شود ریزیبرنامه کشور

(Kharrati-Koopaei et al, 2012.) و شرایط جایگاه تغذیه،ت مدیریّ ژنتیک، دانش در عظیم هایپیشرفت رغمعلی طرفی، از 

 چنیدعاملی هیایبیمیاری از گروهیی بروز در زیادی سهم بالینی پستان تحت ورم پرتولید، های شیریهگلّ بیشتر در شیردوشی،

 ورم هیا،ایین بیمیاری مییان رد (.Batavani et al, 2007) دارد شیوند(میی شناخته تولید با مرتبط هایبیماری عنوان با که)

 در شییر مصیرف منی  درمانی، هایهزینهافزایش شیر،  تولید کاهشسبب  است بیماری اقتصادی، مهمترین یجنبه از پستان،

 ;et al, 2008) گیرددمیی هنگیام زود حیذف و مرگ و ولد، زاد کاهش شیر، ترکیبات کیفیّت و بهداشت در درمان، تغییر خالل

Akerstedt Leslie and Dingwell, 2000; Kitchen, 1981 Yang et al, 2011;.) ّت سالمت حییوان جیزو صیفات وضعی

-هه به توصیّپستان با توجّ تشخیص ورم (.Goddard  and Wiggans, 1999) گرددمحسوب می (Fitness traits) شایستگی

(. Pyorala, 2003) اسیتهیا های سیوماتیک و میکروارگانیسیماساس شمار سلول ( برIDFالمللی لبنیات )های فدراسیون بین

صیفات  بر روی ،پستانی است که عالوه بر صفات تولیدی سالمتتشخیص یک شاخص مناسب برای  ،های سوماتیکشمار سلول

 بیه توجّیه بیا هیاآن نسبت و بوده سوماتیک هایسلول انواع از صیمشخّ تعداد حاوی همیشه شیر، گذار است.اثرشایستگی نیز 

 معمیول درطیور که به های سوماتیکاز سلول برخی (.Daghigh Kia et al, 2016) است متفاوت گاو سالمت پستانوضعیّت 

 عفیونی غییر غدد در مراقبتی عملکرد یک عنوانبه است ممکن و دارند پستان غدد از حفاظت ی درمهم نقش ؛شیر وجود دارند

ت شییر خیام دارد. اثرات منفی بر کیفیّ در شیر، های سوماتیکسلولباال از شمار  (.Sharma et al, 2011) شود گرفته نظر در

بهداشت شیر همراه کاهش سطح و  تولید کم شیر، تغییر در چگالی شیر، احتمال کاهش پروتئین شیربالینی با ورم پستان تحت

 التهیاب وقوع با (.Namjo et al, 2016 ؛ Sharma et al, 2011) زا باشدی حاوی موجودات بیماریزیرا ممکن است حتّ ؛است

 ،در شییر گاوهیا سوماتیکهای جا که شمار سلولآناز  .(Moyes, 2015) شودمی مختل کبد وساز سوخت پستانی، سیستم در

)بالینی  به ورم پستان گیری کرد که گاوهای مبتالتوان نتیجهمیپس ، استت بهداشت و سالمت بافت پستان از وضعیّای سنجه

الزم را بیرای ی زمینه ،بروز ورم پستان. های متابولیک داشته باشندو یا تحت بالینی( استعداد بیشتری را برای نشان دادن بیمار

آن، احتمال وقیوع تعیادل کند؛ که در پیتأمین احتیاجات شیردهی ایجاد می برایعدم مصرف خوراک کافی و مورد نیاز حیوان 

ناشیی از . کیاهش شییر (Namjo et al, 2016) دهیدهای متابولیک دیگر را نیز افزایش میمنفی انرژی و افزایش وقوع بیماری

هیای های ناشیی از پیاتوژنعفونت ه پستان گاو در برابرگاو، ناشی از پاسخ التهابی غدّشیر های سوماتیک در شمار سلول افزایش
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با در نظر گرفتن های گذشته در پژوهش .(Hortet and Seegers, 1998; Seegers et al, 2003 ( داران استر بر پستانثّمؤ

که در آن شیر تولیدی شیروع  تعیین شده است های سوماتیکمختلفی از شمار سلولهای آستانهی شیردهیشکم زایش و گامه

نیژاد هلشیتاین  لیتیر شییر را بیرایسلول در هر میلیی 7400ای ی آستانهتغییر شیر در نقطه ؛کندثیر پذیرفتن و تغییر میأبه ت

های تعوامل جغرافیایی این همبستگی با جمعیّی بالقوهاثر (؛ گرچه ممکن است با توجّه به Durr et al, 2008) گزارش کردند

ی ای بستگی به شکم زایش و گامیهی آستانهاین نقطه ،هر حال به (.Boland et al, 2013) مجزا گاو شیری قابل ارتباط نباشد

نیژاد  بیرایلیتیر شییر سلول در هر میلیی 12400ای را ی آستانهنقطهدیگر  در پژوهشی .(Hand et al, 2012) شیردهی دارد

عنیوان تعمیمیی بیر تخمیین حیدّاقل مربعیات رگرسیون کوآنتاییل بیه(. Gonçalves et al, 2018) هلشتاین گزارش کردند

تر روابط احتمالی بین ی کامل(. در فرآیندهای اکولوژیکی برای مشاهدهKoenker and Hallock, 2001کالسیک معرفی شد )

-انیدازه گذارنید،طور معمول تمام عواملی که بر فرآیندهای اکولوژیکی اثر مییشود، بهمیرها از رگرسیون کوانتایل استفاده متغیّ

  Brian andشیوند )شوند و در مدل آماری برای بررسی رابطه بین متغیّرهیای میرتبط بیا آن فرآینید اسیتفاده مییگیری نمی

Barry, 2003های پزشکی پرداختیه شیده اسیت تقاء پژوهشنقش کلیدی رگرسیون کوآنتایل در اربه های گذشتهپژوهش (. در

(Madadizadeh et al, 2016 .)روزانه شیر  مقدارهای سوماتیک بر شمار سلولاثر رسد تاکنون پژوهشی در خصوص نظر میبه

اثرگیذاری  یمییزان و نحیوه با هیدف تعییین ،پژوهشاین لذا  باشد.نتایل انجام نشده آبا استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کو

بیا اسیتفاده از روش رگرسییون  هیای مختلیش شییردهیدر گامیه اوهای شیری ایرانگهای سوماتیک بر تولید شیر شمار سلول

 .اجرا گردیدکوآنتایل 

 مواد و روش

)وابسته به وزارت جهاد  و بهبود تولیدات دامیدام مرکز اصالح نژاد ، متعلّق به در پژوهش کنونیمورد استفاده  یهاداده

های تحت پوشش رکوردگیری( ه)گلّ ی رکوردهای شیر روز آزمون گاوهای شیری. اطّالعات مورد نیاز، دربرگیرندهبودکشاورزی( 

 فرزندان) لرأس گاو شیری شکم اوّ 93259ق به رکورد روز آزمون متعلّ 784532ایران بود. تعداد های برخی از استاندر 

برای زایش داشتند.  1392الی 1382های الس که طیّاستفاده شد  هگلّ 660( در گاو ماده رأس 79843و ر رأس گاو ن 2741

در  آزمون های سوماتیک بر مقدار شیر روزبرای بررسی اثر شمار سلول. داشتوجود رکورد روز آزمون  7اقل هر رأس گاو حدّ

سال استان(،  10) استان اثردر مدل آماری  نتایل استفاده گردید.آ، از تکنیک آماری رگرسیون کوهای شیردهی مختلشگامه

)دو گروه:  گاو درصد ژن هلشتاین ماه شیردهی(، 10)  ی شیردهیگامه، اسفند( -)فروردین  (، ماه زایش1382-1392) زایش

ماه(، نوع اسپرم پدر  25بیشتر از  -2 ماه 25کمتر یا مساوی  -1)دو گروه  سن نخستین زایشاصیل هلشتاین(،  -2زینه  -1

بر اساس ) ای برای تولید شیرگلهع دروناسپرم آمریکایی(، تنوّ -3اسپرم کانادایی  -2اسپرم ایرانی  -1)سه گروه:  حیوان

-میتقسمذکور  گروه دوها به هگلّ ی،اخوشه زیآنال و( 23)نسخه  SPSS  افزارنرم از استفاده باها و هدر گلّ ریش دیتول انسیوار
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قرار داده لیتر شیر( هزار سلول در میلی 100)بر حسب های سوماتیک شمار سلولر کمکی همچنین متغیّ و ،(ندشد یبند

-مدل رگرسیون کوآنتایل مورد استفاده، بهها برازش داده شد. ( بر داده4/9 ی)نسخهSAS افزار ط نرممدل کوآنتایل توسّ .شدند

 صورت زیر بود: 

XxXyE  )(  

 که تاب  کوآنتایل شرطی خطّی:

)()(  xxXQ  

 (:Bahri Binabaj et al, 2021) گرددزیر حاصل میی از طریق معادله 

)(minarg)(ˆ   


n

i

iiRP
xyP

 

 یدار ضرایب رگرسیون خطّبر است(،  های سوماتیکشمار سلولبردار مشاهدات )مربوط به  yکه در معادالت فوق، 

 است. اُم در صدک 

 نتایج و بحث

بدون در نظر گرفتن  های مختلشمیزان کاهش تولید شیر در چندکت مربوط بهبرآورد پارامتر ضریب تابعیّ 1در شکل 

-که نشان ؛باشندبرآورد شده، منفی میی ضرایب تابعیّت بر اساس شکل مزبور، همهنشان داده شده است.  ی شیردهیگامه

-در چندک ،تحال، تغییرات ضریب تابعیّ. با ایناستهای سوماتیک شیر شمار سلول با افزایشدهنده کاهش مقدار شیر روزانه 

ترتیب در به ،تای که بر اساس قدر مطلق، کمترین و بیشترین ضریب تابعیّگونهبه ؛گاوها نزولی است ،های مختلش شیر روزانه

گرم  204) ( و پنجملیتر شیرهزار سلول سوماتیک در میلی 100ازای افزایش گرم کاهش شیر روزانه به 92نود و پنجم ) صدک

دهد گاوهایی نشان می این امر، .مشاهده گردید( لیتر شیرهزار سلول سوماتیک در میلی 100ازای افزایش شیر روزانه بهکاهش 

نمایند.می های پائینی تولیدهای باالیی باشد، افت تولیدشان کمتر از گاوهایی است که در چندکدر چندک شانکه تولید شیر

 

Figure1. Daily milk loss (in kilograms) for an increase of 100,000 somatic cells 
 سلول سوماتیک هزار  100افزایش ازای بهگرم( کیلو)بر حسب  روزانه. میزان کاهش شیر 1شکل 
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 وقوع یا و سطح بر نظارت باشد و برایمی پستانبه ورم گاو تحساسیّ و مقاومت از شاخصی سوماتیک هایشمار سلول

 پیاده و هاپژوهش رغمعلیی گذشته طول چند دهه درشود. فردی استفاده می صورتگاوها به یا گله پستان تحت بالینی درورم

ت شدّسودآوری صنعت لبنیات را به چنان، وجود این بیماری همپستان در گاوورم  کنترلمختلش راهبردهای شدید  سازی

بیماری  ترینشای است؛ که  غدد پستان التهابی واکنش یک ،پستانورم(. Malik et al, 2018) ثیر قرار داده استأتحت ت

 های فرآوری لبنیو شرکت اندامپرور برای هیتوجّ قابل اقتصادی زیان و ضرر که است شیری در گاوهای شده شناخته عفونی

ا امّ ؛مشکلی برای رفاه حیوان است ،درواق  ،پستانورم(. Halasa et al,2007; Gearye et al, 2012) است همراه داشتهبه

های سوماتیک شیر شامل (. سلولSharma et al, 2007) های گاو شیری استگلهدر بزرگترین مشکل اقتصادی  ،چنینهم

بافت غدد به ها یا جراحتو ها که در پاسخ به عفونت) های سفید خونگرفته از غدد پستانی و گلبول أتلیال منشاپیهای سلول

ی مفیدی برای بینی کنندهپیش ،های سوماتیک(. شمار سلولDairyman’s Digest, 2009) باشدمی شوند(وارد می پستان

 Sharma et) یّت دارد، اهمّت، بهداشت و کنترل ورم پستانو برای ارزیابی شیر از لحاظ کیفیّ است های داخل پستانیعفونت

al, 2011.) بالینی استشاخصی مناسب برای تشخیص ورم پستان تحت ،های سوماتیکشمار سلولرو، از این (Sharma et 

al, 2011نه تنها با کاهش تولید شیر  ،های سوماتیکنشان داده شده است که افزایش شمار سلول ،های گذشته(. در پژوهش

 ,Cinar et al, 2015: Gonçalves et al ;) گذاردمیت شیر بر ترکیب و کیفیّنیز بلکه اثرات منفی شدیدی  ،همراه است

هزار  100بیشتر از به های سوماتیک شمار سلول با افزایش ،کاهش تولید شیرنشان داده شد که میزان  پژوهشدر یک  (.2018

شمار  منفی حاضر در رابطه با اثر های پژوهشیافته(. Hadrich et al, 2018) کندپیدا می معناداری افزایش لیتردر میلی

 . است هاپژوهشسایر دست آمده در نتایج بههای سوماتیک بر کمیّت شیر، مطابق با سلول

 هایسازه های شیردهی مختلش نشان داده شده است.ها در گامهکاهش تولید شیر برای چندکتابعیّت ضریب  1در جدول 

 پستان غده عفونتتوان بهمی هاآن جمله از که مؤثّرند فردی و گلّه سطح شیر در سوماتیک هایسلول شمار بر مختلفی

Philpot and Nickerson, 2000) شیردهی ی( مرحله (Hagnestam-Nielsen et al,2009 ) تغییرات تنش، نژاد،و   ،سن 

پستان ورم .کرد اشاره (،Green et al, 2006تولید شیر ) سطح و فصل ، (Sharma et al, 2011شیردهی ) روز در مدّت کوتاه

دامپزشکی و دارویی، تشخیص چون خدمات های سنگین اقتصادی همای است که التهاب غدد پستان را با زیانبیماری پیچیده

کند. کاهش قابل مالحظه در های مدیریتی را به گله تحمیل میمیکروبیولوژی حذف و جایگزینی حیوانات آلوده و هزینه

های پستانی همراه است که شدّت التهاب بستگی به عوامل ایجاد کننده و پاسخ میزبان دارد، عملکرد تولید شیر با عفونت

 Tyler et al, ،Hortet and  1989کنند )نقش مهمی در دفاع فوری ضد عفونت موضعی ایفا می های سوماتیکسلول

Seegers, 1998   ،Olivier et al, 2017های سوماتیک را های اپیتلیال سلولها، ماکروفاژها، و بعضی از سلول(. لنفوسیت

 (.Ruegg and Pantoja, 2013بدن هستند ) های سیستم ایمنی، بخشی از فرآیند دفاع طبیعیدهند، سلولتشکیل می
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 های شیردهی مختلفها در گامهبرخی چندک  ( برای410)ضرب شده در  کاهش تولید شیرتابعیّت . ضریب 1جدول  

) for some quantile in different 410Table1. Regression coefficient reduction milk production (multiply by 

lactation stage 

 
Figure2. Estimated regression coefficient in 5, 50 and 95 quantiles in different lactation stages 

 های مختلف شیردهیدر گامه 95و  50، 5های . برآورد ضریب تابعیّت در چندک2شکل

 ازایبه انهروز شیر کاهش گرم 238های شیردهی هفتم صدک پنجم بیشترین افت)در گامه 1با توجّه به جدول شماره 

 شیر کاهش گرم 64ی چهارم کمترین افت )شیر( و در صدک نود و پنجم گامه لیترمیلی رد سوماتیک سلول هزار 100 افزایش

 شیر( مشاهده گردید. لیترمیلی در سوماتیک سلول هزار 100 افزایش ازایبه روزانه

 ترتیب با به پنجمپنجم، پنجاهم و نود و  ی صدکهای شیردهی براگامهتابعیّت برآورد ضریب  2در شکل 

نمایان است بیشترین  2گونه که در شکل شماره همان آبی، خط ممتد قرمز و خط چین سبز نشان داده شده است.چین نقطه

های شیردهی هفتم صدک پنجم بیشترین های نخستین و انتهایی شیردهی)در گامههای پایینی و در گامهافت تولید در چندک

که در حالیدهد، درشیر( رخ می لیترمیلی در سوماتیک سلول رهزا 100 افزایش ازایبه روزانه شیر کاهش گرم 238، افت
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 گرم 64ی چهارم کمترین افت،)در صدک نود و پنجم گامه های میانی بیشترین افت تولید شیرهای باالیی درگامهچندک

میزان افت تولید شیر دهد. هرچند که رخ می شیر( لیترمیلی در سوماتیک سلول هزار 100 افزایش ازایبه روزانه شیر کاهش

های متر شمار سلولاثر کی نی شیردهی است که نشان دهندههای پاییمراتب کمتر از چندکهای باالیی بهدر چندک

های لگاریتم شمار سلولازای افزایش یک واحد ل بهدر گاوهای شکم اوّسوماتیک بر کاهش تولید شیر گاوهای پرتولید است. 

تا  110کیلوگرم در روز افت تولید شیر و در اواسط شیردهی )روز  68/0شیردهی(  19تا  5)روز  در ابتدای شیردهیسوماتیک 

 کیلوگرم در روز تخمین زده شده است 97/0شیردهی(  304تا 289)روز  کیلوگرم و در انتهای شیردهی 55/0شیردهی(  124

(Gonçalves et al, 2018  که با نتایج حاصل از این پژوهش در صدک ،)ای که ام مطابقت دارد. کاهش شیر روزانه 50

در هنگام  دگیرد این عوامل بایثیر گامه و شکم زایش قرار میأهای سوماتیک در شیر است تحت تی افزایش شمار سلولنتیجه

 به نتایج توجّهبا  (.Gonçalves et al, 2018) پستان تحت بالینی در نظر گرفته شوندتخمین کاهش تولید ناشی از ورم

 در( لیتر میلی/  سلول 250000) باال نسبتاً های سوماتیکشمار سلول دارای گاوهای منتشر شد 2018پژوهشی که در سال 

 شیر کیلوگرم در روز  6/1 متوسط طوربه( لیتر میلی/  سلول 50000) کم نسبتاً های سوماتیکشمار سلول با گاوهای با مقایسه

 راندمان شده مشاهده یابد. کاهشمصرفی و راندمان خوراک مصرفی کاهش می کنند و همچنین خوراکمی تولید کمتری

-ورم با مرتبط محیطیزیست اثرات و اقتصادی شده شناخته پیشین هایزیانبه های سوماتیکشمار سلول افزایش با خوراک

ر د .(potter et al, 2018) کندایجاد می شیری این بیماری در گاوهای کنترل بیشتری را برای که انگیزه افزاید،می پستان

های مختلش شیردهی نشان داده شده است که کاهش افت تولید شیر در گامه انجام گرفته است، 1397سال  که در یپژوهش

 (Akbarpanah et al, 2018) های ایرانی، کانادایی و آمریکایی از روند منظمی برخوردار نبوده استدر نتاج حاصل از اسپرم

 که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.

 یگیری کلّنتیجه

های گاوروزانه ر های سوماتیک بر تولید شیسازی اثرگذاری شمار سلولمدل ،سازدمی را متفاوت پژوهشچه که این آن

ورم ری بیمابت بهنس ،تولیدسطح باالی گاوهای با است که با روش رگرسیون کوآنتایل اجرا گردید و نشان داد شیری ایران 

-لشمار سلو ان اثرگذاریلذا، موضوع متفاوت بودن میز تولید را دارند.پایینی از هستند که سطح تر از گاوهایی مقاوم ،پستان

   فته شود.درنظر گر های گلّهدامهای سوماتیک بر مقدار شیر گاوهایی که توان تولید متفاوت دارند، باید در امر ارزیابی ژنتیکی 
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 گردد.اجرا گردید؛ که صمیمانه از مسؤولین محترم آن، تشکّر و قدردانی میکشاورزی( 

 



 50                                                                                           1401تابستان، 2، شماره 2نژادی دام، دوره مجله اصالح و به

 منابع

Akbarpanah,  Z., Farhangfar,  H., Shamshirgaran, Y., & Asgari, MR. (2018). Estimation of 

somatic cell count effect on daily milk yield at different lactation stages of dairy cows resulted from 

local and imported sperms. Journal of Animal Science research,28(1): 109-125.(In Persian) 

Akerstedt, M., Waller, K.P., Larsen, L.B., Forsbäck, L., & Sternesjö, Å. (2008). Relationship 

between haptoglobin and serum amyloid A in milk and milk quality. International Dairy Journal, 18: 

669-674. 

Bahri Binabaj, F., Farhangfar, S.H., & Jafari, M. (2021). Inbreeding affected differently on 

observations distribution of a growth trait in Iranian Baluchi sheep. Animal bioscience, 

(https://doi.org/10.5713/ajas.19.0642). 

Batavani, R.A., Asri, S., & Naebzadeh, H. (2007). The effect of subclinical mastitis on milk 

composition in dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Research, 8: 205-211. 

Boland, F., O’Grady, L., & More, S.J. (2013). Investigating a dilution effect between somatic cell 

count and milk yield and estimating milk production losses in Irish dairy cattle. Journal of Dairy 

Science, 96: 1477–1484. 

Brian, S.C., &  Barry, R.N. (2003). A gentle introduction to quantile regression for ecologists. 

Frontiers in Ecology and the Environment, 1: 412-420. 

Cinar, M., Serbester, U., Ceyhan, A., & Gorgulu, M. (2015). Effect of somatic cell count on milk 

yield and composition of first and second lactation dairy cows. Italian Journal of Animal Science, 14: 

105-108. 

Daghigh Kia, H., Badragheh, H., Moghaddam, Gh., Alijani, S., & Najafi, A. (2016). Effect of an 

increasing the somatic cells on milk yield and its composition in Holstein dairy cows. Journal of 

Ruminant Research, 4(1): 147-171.( In Persian) 

Dairyman’s Digest. (2009). What you should know about somatic cells. Winter issue. 

Durr, J.W., Cue, R.I., Monardes, H.G., Moro-Mendez, J., & Wade, K.M. (2008). Milk losses 

associated with somatic ell counts per breed, parity and stage of lactation in Canadian dairy cattle. 

Livestock Science, 117: 225–232. 

Geary, U., Lopez-Villalobos, N., Begley, N., McCoy, F., O’brien,  B., O’grady, L., & Shalloo, L. 

(2012). Estimating the effect of mastitis on the profitability of Irish dairy farms. Journal of Dairy 

Science, 95(7): 3662-3673. 

Goddard, M.E., & Wiggans, G.R. (1999). Genetic Improvement of Dairy Cattle. The Genetics of 

Cattle. CAB International, Pp. 511-537. 

Gonçalves, J.L., Roger, I., Bruno, C., Botaro, J., Horst, J.A., Valloto, A.A., & Santos, M.V. 

(2018). Milk losses associated with somatic cell counts by parity and stage of lactation. Journal of 

Dairy Science, 101: 4357-4366. 

Green, M.J., Bradley, A.J., & Newton, H. (2006). Seasonal variation of bulk milk somatic cell 

counts in UK dairy herds: Investigations of the summer rise. Preventive Veterinary Medicine, 74: 

293-308. 

Hadrich, J.C., Wolf, C.A., Lombard, J., & Dolak, T.M. (2018). Estimating milk yield and value 

losses from increased somatic cell count on US dairy farms. Journal of Dairy Science, 101: 3588-

3596. 

Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, U., Berglund, B., & Strandberg, E. (2009). Relationship 

between somatic cell count and milk yield in different stages of lactation. Journal of Dairy Science, 

92: 3124-3133. 

Halasa, T., Huijps, K., Osteras, O., & Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis 

and mastitis management: A review. Veterinary Quarterly, 29(1):18-31. 

Hand, K.J., Godkin, A., & Kelton, D.F. (2012). Milk production and somatic cell counts: a cow-

level analysis. Journal of Dairy Science, 95: 1358–1362. 

Hortet, P., & Seegers, H. (1998). Calculated milk production losses associated with elevated 

somatic cell counts in dairy cows: review and critical discussion. Veterinary Research, 29: 497–510. 

Kharrati-Koopaei, H., Abadi, M., Ansari-Mahyari, S., Tarang, A.R., Potki, P., & Esmailizadeh-

Koshkoiyeh, A. (2012). Effect of DGAT1 variants on milk composition traits in Iranian Holstein 

cattle population. American Society for Psychical Research, 30:231-240.  

https://www.tandfonline.com/author/Cinar%2C+Mahmut
https://www.tandfonline.com/author/Serbester%2C+Ugur
https://www.tandfonline.com/author/Ceyhan%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Gorgulu%2C+Murat


 51                                                       همکارانفر و سید همایون فرهنگ                     های سوماتیک برآورد اثر شمار سلول

Kitchen, B. (1981). Review of the progress of dairy science: Bovine mastitis: milk compositional 

changes and related diagnostic tests. Journal of Dairy Research, 48: 167-188. 

Koenker, R., Hallock, K.F. (2001). Quantile Regression. Journal of Economic Perspectives, 15: 

143-156. 

Leslie, K.E., & Dingwell, R.T. (2000). Mastitis control: where are we and where are we going? In: 

Andrews, AH (Ed.), the health of dairy cattle. (First Ed.), Malden, Blackwell Series, Pp. 370-381. 

 Madadizadeh, F.,  Ezati-Asar, M., & Bahrampour A. (2016). Quantile Regression and its Key 

Role in Promoting Medical Research. Iran Journal Public Health, 45(1): 116–117. 

Malik, M., Mohini, S.H., Mir, B.A., Ganaie, D., singh, T. K., Varun, S. Howal, S & Thakur, S.  

(2018). Somatic Cells in Relation to Udder Health and Milk Quality-A Review. Journal of Animal 

Health and Production, 6 (1): 18-26. 

Moyes, K.M. (2015). Triennial lactation symposium: Nutrient partitioning during intramammary 

inflammation: A key to severity of mastitis and risk of subsequent diseases? Journal of Animal 

Science, 93: 5586-5593. 

Namjo, M., Farhangfar, H., Bashteni, M., & Eghbal, A.R. (2016). Assessment of the impacts of 

different factors on the occurrence of negative energy balance in Iranian dairy cows using a logistic 

generalised linear model. Journal of Ruminant research, 4(3): 93-116.(In Persian) 

Olivier, B., Kashongwe, B., Joseph, O.B., Matofari, W., Christian., & Huelsebusch, G. (2017). 

Associations between milking practices, somatic cell counts and milk postharvest losses in 

smallholder dairy and pastoral camel herds in Kenya. International Journal of Veterinary Science and 

Medicine, 5(1): 57-64. 

Philpot, W.N., & Nickerson, S.C. (2000). Winning the fight against mastitis. Westfalia Surge, 192. 

Potter, T.L., Arndt, C., & Hristov, A.N. (2018). Short communication: Increased somatic cell 

count is associated with milk loss and reduced feed efficiency in lactating dairy cows. Journal of  

Dairy Science, 101(10): 9510-9515. 

Pyorala, S. (2003). Indicators of inflammation in the diagnosis of mastitis. Veterinary Research, 

34: 565-578. 

Ruegg, P.L., & Pantoja, J.C.F. (2013). Understanding and using somatic cell counts to improve 

milk quality. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 52: 101-117. 

Seegers, H., Fourichon, C., & Beaudeau, F. (2003). Production effects related to mastitis and 

mastitis economics in dairy cattle herds. Veterinary Research, 34: 475–491. 

Sharma, N., Maiti, S.K., & Sharma, K.K. (2007). Prevalence, etiology and antibiogram of 

microorganisms associated with sub-clinical mastitis in buffaloes in Durg, Chhattisgarh State (India). 

International Journal of Dairy Science, 2: 145-151. 

Sharma, N., Singh, N.K., & Bhadwal, M.S. (2011). Relationship of somatic cell count and 

mastitis: An overview. Asian-Australian Journal of Animal Science, 24: 429-438. 

Statistical Center of Iran. (2017). Survey results of industrial cow herds in Iran. Statistical Centre 

of Iran, 98 p. 

Tyler, J.W., Thurmond, M.C., & Lasslo, L. (1989). Relationship between test-day measures of 

somatic cell count and milk production in California dairy cows. Canadian Veterinary Journal, 53: 

182-187. 

Yang, F.L., Xiao, S., Bao, X.H., Yang, X.L., Gong, H.L., Ping, L., Qin, H., Xi, M., & Jin, L. 

(2011). Malondialdehyde level and some enzymatic activities in subclinical mastitis milk. African 

Journal of Biotechnology, 10: 5534-5538. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MADADIZADEH%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EZATI%20ASAR%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BAHRAMPOUR%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057535
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459916300758#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459916300758#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459916300758#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459916300758#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23144599
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23144599


 52                                                                                           1401تابستان، 2، شماره 2نژادی دام، دوره مجله اصالح و به

Estimation of the impact of somatic cell count on daily milk yield in 

different lactation stages of Iranian dairy cows using quantile regression 

S.H. Farhangfar1, M. Namjou2*, A.R. Eghbal3 

1)  Professor, Department of Animal Science, University of Birjand, Iran. 

2) MSc, Department of Animal Science, University of Birjand, Iran. 
3) MSc, Animal Breeding Center, Karaj, Iran. 

 

Correspondence Author: Namjoum91@gmail.com 

Received: 2022, 03, 05                                                  Accepted: 2022, 06, 12 

 

Abstract 

The aim of the present study was to estimate the impact of somatic cell count on daily milk yield of 

Iranian dairy cows using quantile regression statistical technique. A total of 784,532 test day records 

belonging to 93,259 first-parity cows distributed in 660 herds and calved during 2003-2013 were used. 

The studied trait was test day milk yield and the model was defined as a quantile regression. All of the 

estimated regression coefficients were negative, which indicated a decrease in the amount of daily 

milk production when milk somatic cell counts increased, so that, in the spite of lactation stage, on the 

basis of absolute value, the lowest and highest regression coefficients observed at ninety-fifth 

percentile and fifth, respectively. Considering lactation stage in the seventh stage of fifth percentile, 

the highest decrease was 238 g milk reduction per day, for increase of 100 thousand somatic cells per 

ml/L of milk, and in the 95th percentile of the fourth stage, the lowest decrease was 64 grams milk 

reduction per day, for increase 100 thousand somatic cells per ml/L of milk. The results revealed that 

in high quantiles of daily milk yield, the impact of SCC on milk production decreases indicating that 

high-producing cows are less influenced in terms of loss of milk production as SCC increases. The 

difference in the amount of somatic cell count on the amount of milk production in cows with different 

production potential should be considered in the genetic evaluation of herds. 

 

Keywords: dairy cows, mastitis, milk production decreases, quantile regression and somatic cell. 

 


